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Strax innan årets sommaruppehåll 
presenterade EU-kommissionen sitt stora 
klimatlagstiftningspaket ”Fit for 55”, 
som ska se till att EU når sitt mål om att 
minska utsläppen av växthusgaser med 
55 procent till 2030. Det handlar om 
både helt nya lagförslag och revidering 
av redan existerande lagstiftning om till 
exempel utsläppsrätter, förnybar energi, 
skog, flyg, vägtransporter och ener-
giskatter.
     Vänsterpartiets EU-parlamentariker 
Malin Björk har utsetts till vänstergrup-
pens förhandlare om lagförslaget om så 
kallade klimattullar. Förslaget handlar 
om att försöka hindra olika aktörers 
försök att undkomma EU:s allt skarpare 
utsläppskrav genom att importera varor 
eller förlägga sin produktion i länder 
med svagare klimatlagstiftning, och på 
så sätt ändå bidra till ökade utsläpp av 

växthusgaser.
     Några delar som Malin Björk vill 
förbättra handlar om att utöka klimat-
tullarna så att de omfattar fler sektorer 
än de fem som Kommissionens förslag 
hittills omfattar - cement, gödselmedel, 
järn och stål, aluminium och el.
     – Dessa är viktiga branscher som 
producerar stora mängder utsläpp, men 
jag skulle också vilja se att till exempel 
även djurfoder som bidragit till regnsk-
ogsskövling och kläd- och textilbran-
schen skulle ingå i systemet, säger Malin 
Björk.
     Hon kommer också att lägga till 
krav på att helheten av intäkterna från 
klimattullarna ska öronmärkas för kli-
matarbete. Lagen är tänkt att börja gälla 
från 2026. 
Läs mer: https://www.svd.se/gula-vastar-
i-hela-eu-kamp-vantar-om-klimatet ■ 

Hur kan EU få ner utsläppen inte bara i EU utan även utsläppen som vi  
är med och skapar i andra länder? Det ska Malin Björk vara med och  
bestämma om under hösten och våren.

När EU:s migrationsministrar i veckan 
träffades för att diskutera den väntade 
flyktingströmmen från Afghanistan låg 
fokus på att hålla afghaner borta från 
EU. Det är helt fel, menar Malin Björk. 
Europa måste istället snabbt, humant och 
rättssäkert ordna ett bra mottagande av 
dem som flyr från Talibanernas Afghan-
istan.
     Vänsterpartiet i EUvill istället se 
följande åtgärder från EU och dess 

medlemsländer: 
 
■ Öka mottagandet av kvotflyktingar 
från Afghanistan
■ Se till att EU-direktivet om tillfälligt 
skydd snabbt tas i bruk
■ Utfärda humanitära visum till flykting-
ar från Afghanistan
■ Stoppa alla deportationer till Afghan-
istan och ge amnesti till alla dem som 
idag lever i limbo

EU måste ge skydd till flyende från Afghanistan
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Rapporten, som manar EU-kommis-
sionen att ta hårdare tag för att stoppa 
våldet mot kvinnor och flickor, antogs 
av parlamentets ansvariga utskott i 
juli, trots att hela EPP (parlamentets 
största partigrupp) lade ner sina röster, 
inklusive KD:s Sara Skyttedal och 
även SD:s Jessica Stegerud, som ingår 
i den nationalkonservativa partigrup-
pen ECR. Motståndet beror framför 
allt på skrivningar om aborträtten. De 
tycker inte att rätten till abort har med 
bekämpningen av våld mot kvinnor att 
göra. Men det resonemanget avfärdar 
Malin Björk.
     – Att bortse från hur viktig abort
rätten är för kvinnors självständighet 
är orimligt. Att neka en kvinna rätten 
att göra abort vid en oönskad gravid-
itet är rentav en form av våld mot 
kvinnor, säger hon.
     Inför den stundande plenumom-
röstningen har både EPP och ECR lagt 
fram egna förslag där alla hänvisning-
ar till aborträtten tagits bort. Nu 
mobiliserar Malin Björk för att stoppa 
försöken att sabotera den ursprungliga 
rapporten:
     – Vi uppmanar alla progressiva 
krafter att rösta nej till de alternativa 
resolutionerna och istället stödja rap-
porten som alla partigrupper förhand-
lat om i flera månader. Skulle parla-
mentet ställa sig bakom vår rapport 
skulle det skicka en stark signal till 
EU-kommissionen att det är dags att 
prioritera kampen mot det könsbase-
rade våldet, säger hon.
Läs mer: https://www.aftonbladet.se/
debatt/a/8Bpm31/m-och-kds-grupp-
ville-stryka-ord-om-abortratt ■

Snart väntas EU-parlamentet 
rösta om en rapport om köns-
baserat våld som Malin Björk 
är medförfattare till. Men 
högern vill fälla den på grund av 
skrivningar om aborträtten.


